
  بسمه تعالی

  دانشگاه علم و صنعت ایران 1395کارشناسی ارشد سال(روزانه و نوبت دوم) قابل توجه پذیرفته شدگان 

ارشد ارشناسیک پذیرفته شدگانضمن عرض تبریک بمناسبت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه به اطالع میرساند ثبت نام         

سال   آزمون  (روزانه و نوبت دوم) صیالت تکمیلی  شکده هاي    16/06/95شنبه  سه  لغایت  15/06/95شنبه   دواز روز   1395ورودي تح در دان

  انجام می گیرد. 30/15الی  30/13و  45/11الی  30/8از ساعت (مطابق جدول زمانبندي اعالم شده) مربوطه 

  مدارك الزم جهت ثبت نام:

وزارت علوم یا وزارت بهداشت که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد به       اصل و یک برگ فتوکپی مدرك کارشناسی مورد تائید    -1

 دو برگ فتوکپی ارائه دهند)و پیام نور  (دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی    همراه ریزنمرات

 ارائه دهند.پذیرفته شدگانی که مدرك کارشناسی ناپیوسته دارند باید اصل و یک برك فتوکپی مدرك کاردانی خود را  -2

صل              -3 ست ا شند الزم ا سی نمی با شنا صل مدرك کار شدگانی که موفق به ارائه ا سط   و یک برگ فتوکپی پذیرفته  شده تو  گواهی تایید 

دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی  با محتواي فرمی که در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور و یا سایت اینترنتی تحصیالت            

 درج شده است را ارائه نمایند. http://pga.iust.ac.irتکمیلی دانشگاه 

  برگ فتوکپی از تمامی صفحات آنیک اصل شناسنامه و  -4

 برگ فتوکپی آن (پشت و رو) اصل کارت ملی و یک -5

 تهیه شده سال جاري 3* 4شش قطعه عکس تمام رخ  -6

 مدرکی که وضعیت نظام وظیفه (براي برادران) را مشخص نماید و یک برگ فتوکپی آن -7

 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان -8

شاهد و ایثارگران پذیرفته شده اند برحسب مورد معرفی نامه رسمی ارائه            -9 سهمیه  سهمیه رتبه اولی و  ستفاده از  پذیرفته شدگانی که با ا

 نمایند.

شند جهت     -10 سربازي می با شدگانی که در حین خدمت  اخذ نامه ترخیصی همراه با مدارك کامل ثبت نامی فقط در زمانهاي فوق   پذیرفته 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه آقاي علم جمیلی مراجعه نمایند. ادارهبه  الذکر

ــتند   -11 ــند ملزم هس ــدگانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت می باش ــیلی را از پذیرفته ش لغایت   10/7/95تاریخ فرم معافیت تحص

سان     14/7/95 شنا شگاه   از کار صیالت تکمیلی دان صیلی به دفاتر پلیس +     تح ست معافیت تح  10تحویل گرفته و جهت انجام مراحل درخوا

 10(براي اخذ معافیت تحصیلی از دفتر پلیس +  سپس فرم صادره را به کارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحویل دهند.        مراجعه نمایند و

نیاز است لذا الزم است قبل از تحویل مدارك به مسئول     31/6/95و یا گواهی معدل مبنی بر اتمام تحصیل تا  کارت ملی و مدرك کارشناسی   

 ثبت نام، کپی از مدارك تحصیلی خود داشته باشید.)

ــاب                         -12 ــماره حسـ ــهریه ثابت خود را به شـ ــت وجه شـ ــبانه) قبل از مراجعه براي ثبت نام می بایسـ ــدگان نوبت دوم (شـ پذیرفته شـ

بانک ملی شعبه مینو بنام درآمدهاي اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران واریز نمایند و اصل فیش            2177579002002

سی، عل        شته هاي فنی و مهند شهریه ثابت ر صورت ثبت نام آنان انجام نخواهد گرفت.  م وواریزي را به هنگام ثبت نام ا رائه نمایند. در غیر این

سانی      8200000 پایه و هنر ست هزار) ریال و علوم ان شت میلیون و دوی صد هزار) ریال   7400000(ه شد. بمی(هفت میلیون و چهار بر روي  ا

 فیش بانکی نام و نام خانوادگی و رشته و گرایش قبولی ذکر شود.

 و تقویم آموزشی. رفته شدگان روزانه)، تعهد نامهتکمیل فرمهاي مشخصات، آموزش رایگان (فقط پذی -13

جهت جلوگیري از اتالف وقت، داوطلبان می بایست فرمهاي فوق را پرینت گرفته و تکمیل نموده و در روز ثبت نام همراه با سایر مدارك    -14

 به مسئولین ذیربط تحویل دهند.

 د:  پذیرفته شدگان واحد نور می بایست براي ثبت نام در زمانهاي یاد شده به آدرس زیر مراجعه نماین  -15

  011 - 44551424و44551420تلفن:  –واحد نور دانشگاه علم و صنعت ایران  –خیابان امام رضا (ع)  –نور  –مازندران           

    //:golestan.iust.ac.irhttp(بصورت اینترنتی) از طریق سایت آموزشی     71/06/59لغایت  31/06/59انتخاب واحد درسی از تاریخ   -16

 انجام می شود.

 میباشد. 20/06/95از روز شنبه   95-96شروع کالسها در نیمسال اول  -17

   http://khabgah.iust.ac.irبه نشانی وبگاه معاونت دانشجویی شدگان غیربومی حائز شرایط دریافت خوابگاه بهپذیرفته   -18

 مراجعه فرمایند.

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 


